
GEMEENTERAADSCOMMISSIE SUBSIDIES: 16 NOVEMBER 2020 

1. Verdeling jaarlijkse subsidies 

‐ Adviesraden 

Annie Dhoedt kwam toelichting geven over de seniorenraad. Hun eerste vergadering vond plaats in 
november 2019 (ook de zorginstellingen werden vertegenwoordigd), een tweede volgde in februari 2020 en 
toen kwam Corona. De pauzeknop werd ingedrukt. Uit de eerste vergadering kwam de wens om een 
duidelijke kaart op te stellen met belangrijke noodnummers. Er werd daarvoor een werkgroep opgericht. 
De kaart staat momenteel on-hold omdat men afwacht of deze nog up-to-date zal zijn en welke 
veranderingen corona eventueel zal brengen.  

Men wil verder vereenzaming tegengaan, stimuleren tot onbezorgd genieten en genieten van leerrijke 
uiteenzettingen. Dit alles is natuurlijk moeilijk realiseerbaar in coronatijd.  

Sommige verenigingen stellen de hernieuwing van het lidmaatschap nog even uit, anderen zijn ermee bezig. 
Het is afwachten welk effect corona zal hebben op de ledenaantallen. Annie benadrukte de 
bewonderenswaardige werking van Samana’s. Deze vragen geen lidgelden en de vrijwilligers leveren 
fantastisch werk! 

‐ Socio-culturele verenigingen 

Het budget wordt verdeeld onder 45 verenigingen. Karl Vandermeersch gaf toelichting. Men koos in de 
cultuurraad voor een gemiddelde van de voorbije vier jaar door de verstoorde werking ten gevolge van 
corona. De punten van 2020 werden wel berekend maar dus niet in rekening gebracht. Men verkoos deze 
manier van werken, omdat men vindt dat er dan een objectiever en ruimer beeld is van elke vereniging. Het 
maximumbedrag bedraagt dit jaar 962 euro. De gemiddeldes brengen amper grote veranderingen met zich 
mee. 

 Piet: De Zeugefeesten zijn feitelijk een buurtwerking, die een buurtfeest organiseren. Hij vindt het 
onterecht dat er melding wordt gemaakt dat ze gesubsidieerd worden vanuit het feestcomité. Dat ze dit jaar 
niets indienden en dus geen subsidie ontvangen is terecht: er werd door corona niets georganiseerd.  

 Han: Hoe zit het werkingsjaar in elkaar? Wanneer begint het? > Van september tot augustus 

 

‐ Instellingen met sociale kenmerken 

Huize Agatha liet via mail weten dat hun werking stopte en dat ze dus geen subsidie meer hoeven. 

Vzw Huis Snello vroeg een werkingssubsidie aan voor promo, affichedruk… Uit hun verslag blijkt dat men 
regelmatig vergadert en veel onderneemt. Men vermeldt ook dat door de coronaperiode de evenementen 
niet georganiseerd kunnen worden zoals vorig jaar en dat de bijhorende sponsoring hier dus onder te lijden 
heeft. 

 De commissie beslist vzw Huis Snello op te nemen in de lijst “Instellingen met sociale kenmerken” 
en een subsidie toe te kennen. 

 

‐ Dringende medische hulp 

De MUG krijgt net zoals vorige jaren 3.500 euro. 

 

 



‐ Ontspanningsverenigingen 

Drie verenigingen krijgen opnieuw elk 85 euro. 

‐ Ontwikkelingssamenwerking 

Er wordt 1180 euro verdeeld over vier verenigingen. Daarnaast wordt een bedrag van 24.700 euro verdeeld 
over 8 projecten die het GROS goedkeurde. 

 

‐ Milieuverenigingen 

Er wordt 2.180 euro verdeeld over Velt en Natuurpunt. 

 

‐ Andere 

De Oudstrijdersbond krijgt 150 euro. Vlaams Kruis en Rode Kruis Oudenburg-Jabbeke krijgen elk 200 
euro; Licht en Liefde vzw 550 euro en de Fairtradewerkgroep 1000 euro. 

‐ Scholen 

Per leerling die school loopt in Jabbeke én op grondgebied Jabbeke woont, wordt 15 euro betaald aan de 
scholen. 75% van de schoolgaande kinderen in Jabbeke wonen er ook. Samen goed voor een bedrag van 
ongeveer 15.800 euro. 

 De commissie vraagt het schepencollege een verhoging per leerling alvast in overweging te nemen 
voor de budgettering 2021. Oorspronkelijk werd er 8 euro gegeven, ondertussen 15 euro, maar dit 
zou gerust opgetrokken mogen worden, aangezien dit bedrag nooit geïndexeerd werd. 

 

‐ Aanvragen 

De Lindespaarders dienden een aanvraag in. Zij hielden een fietstocht, een mosselsouper en deden een 
uitstap naar Hasselt. De commissie vraagt zich af of er echt een vereniging (met vrijwilligers, leden, 
programma…) achter deze activiteiten zit. Ze stelt voor dat de Lindespaarders een aanvraag doen om erkend 
te worden als vereniging. Zo kunnen ze jaarlijks een subsidie genieten. Er wordt tevens geadviseerd om alle 
spaardersclubs aan te schrijven en te melden dat ze steeds een aanvraag kunnen doen voor erkenning. Na 
aanvraag kan bekeken worden of ze inderdaad erkend kunnen worden en in welke categorie ze thuishoren: 
de socio-culturele verenigingen of de ontspanningsverenigingen. 

De verenigingen die een aanvraag deden, maar zich buiten Jabbeke bevinden, worden geen subsidie 
toegekend. 

De aanvraag van TC Logan wordt door het schepencollege afgehandeld na gunstig advies van de sportraad. 

 

‐ Sportverenigingen 

Er wordt 20.000 euro verdeeld over 30 verenigingen volgens een puntensysteem.  De sportraad, bij monde 
van Gino Jonckheere, adviseert de commissie om de bedragen van vorig werkjaar te nemen. Sommige 
sporttakken konden namelijk hun seizoen in de winterperiode grotendeels afronden, terwijl andere takken 
volledig aangewezen zijn op het voorjaar en de zomermaanden. Men stelt solidariteit tussen de verschillende 
sporttakken voorop.  

 De commissie volgt dit advies. 



 

‐ Jeugdverenigingen 

Dit jaar is er een jeugdvereniging minder: het muziekatelier hield ermee op. De pot werd aangepast en de 
11.666 euro wordt verdeeld over 5 verenigingen. Schepen Claudia Coudeville lichtte dit toe. 

 Han: Hoe ziet de gemeente het onderdeel “Orde en Netheid”? Schepen Coudeville laat weten dat 
er regelmatig aangekondigd bezoek is. Dit zorgt ervoor dat de jeugdverenigingen regelmatig grondig 
opruimen. Han vraagt eveneens hoeveel keer de jeugdraad samenkwam. Dit bleek slechts één keer te zijn. 
Er is dan ook dringend impuls nodig om van de jeugdraad een waardig orgaan te maken. 

 

2. Subsidie vanuit Vlaanderen 

Op de gemeenteraad van 6 juli 2020 werd als volgt beslist: “Door het coronagebeuren is het aangewezen 
dat eenmalig hiervoor een budget wordt gereserveerd aan de gemeenteraadscommissie subsidies, waarbij 
dan aandacht uitgaat naar de specifieke noden, anders dan een lineaire subsidietoekenning.” Een bedrag van 
25.000 euro werd voorzien. 

Het determineren van de specifieke noden blijkt een huzarenstukje te zijn: sportverenigingen kennen andere 
noden dan socio-culturele verenigingen, ook binnen de categorieën hebben verenigingen andere specifieke 
noden. Deze zijn uiteenlopend waardoor een uniform systeem moeilijk uit te werken valt.  

Volgende regeling wordt voorgesteld: elke vereniging krijgt een forfait van 50 euro (om alvast een deel van 
de specifieke noden tegemoet te komen; bv. telefoniekosten, promo, geschenkjes om leden te “verwennen” 
in tijden van afwezigheid…). De rest van de voorziene 25.000 euro wordt verdeeld volgens de toegekende 
subsidie voor 2020.  

 De commissie aanvaardt het voorstel dat voorligt maar vraagt om ook de Lindespaarders het forfait 
van 50 euro te betalen. 

 

3. G-toelage 

Om verenigingen te stimuleren om activiteiten te organiseren voor personen met een beperking én om 
verenigingen te belonen als ze een dergelijk programma aanbieden, wordt het voorstel gelanceerd om een 
G-toelage in te voeren. Naar volgend jaar toe zou een budget kunnen voorzien worden van 4.000 euro. Het 
werkingsjaar zou parallel lopen met de bestaande systemen zodat de administratieve rompslomp voor 
verenigingen enigszins beperkt blijft. De reglementering (die als draft alvast aan het schepencollege werd 
bezorgd; deze moet dus zeker nog gefinetuned worden) zou kunnen steunen op volgende principes: 

‐ Een forfaitair bedrag voor reclame en promotie, bereikbaarheid (bv. oprijplank…)… 
‐ Mogelijkheid om eventuele huurgelden tot een maximumbedrag terugbetaald te krijgen 
‐ Punten per activiteit, maar indien men een subsidie ontvangt van een andere overheid (bv. G-Sport 

Vlaanderen) de helft van de punten per activiteit. (Ook met een voorzien maximum.) 

 Piet stelt te vraag of er concrete berekeningen zijn, of de pot van 4.000 euro meteen volledig 
uitgedeeld zou worden? Ilse antwoordt dat met de bedragen die momenteel in de draft verwerkt zijn een 
vereniging maximum 550 euro zou krijgen áls ze 30 activiteiten per jaar zouden organiseren én huurgelden 
tot het maximumbedrag inbrengen. Momenteel hebben we weet van 2 verenigingen die een aanvraag zouden 
kunnen indienen. Bedoeling is om dit te stimuleren, dus een ruime pot is uitnodigend en zou – indien er 
met tijd meer verenigingen zouden zijn – geen afbreuk doen aan de verenigingen die vanaf het begin een 
aanvraag deden.  



 De commissie keurt het vooropgestelde bedrag van 4.000 euro goed. 

 

VOLGENDE VERGADERING: MAANDAG 15 NOVEMBER 2021 


